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Unvan  I  Okul  Politikası  nedir?

Bir  PIC'nin  Rolü

PIC  ayrıca  bir  gönüllü  programı  koordine  eder  ve  tüm  demografik  özelliklere  sahip  ebeveynleri  gönüllü  olarak  dahil  etmeye  çalışır.
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Ebeveyn  anketi  sonuçlarına  dayalı  ek  bilgi  taleplerine  yönelik  yanıtlar  periyodik  olarak  web  sitesinde  ve  aylık  Başlık  I  Ebeveyn  ve  
Aile  Katılımı  Bülteninde  yer  alır  ve  gerektiğinde  evlerine  velilere  gönderilir.

Ebeveynler,  Battlefield  İlköğretim  Okulu'nda  gönüllü  olmaya  davetlidir.  Okulda  kısa  bir  eğitim  oturumu  verilmektedir  ve  çevrimiçi  
eğitim,  okulun  web  sitesinin  Başlık  I  sekmesi  altında  mevcuttur.  PIC  ayrıca,  okul  web  sitesinde,  Başlık  I  sekmesi  altında,  aylık  okul  
bülteninde,  aylık  Başlık  I  Ebeveyn  ve  Aile  Katılımı  bülteninde  ve  veli  Facebook  sayfasında  velilere  sunulan  güncel  bilgileri  güncellemek  
ve  sürdürmek  için  çalışır.

Battlefield  İlkokulu,  1965  İlk  ve  Orta  Öğretim  Yasası'nın  (ESEA)  bir  parçası  olarak  Başlık  I  okulu  olarak  tanımlanır.  Başlık  I,  
öğrenciler  için  öğretme  ve  öğrenmeyi  iyileştirme  çabalarını  güçlendirmek  ve  geliştirmek  için  zorlu  eyalet  akademik  standartlarına  
bağlı  eyalet  ve  yerel  okul  reform  çabalarını  desteklemek  üzere  tasarlanmıştır.  Başlık  I  programları,  öğrenci  başarısını  artırmanın  
etkili  araçlarına  dayanmalı  ve  ebeveyn  ve  aile  katılımını  destekleyecek  stratejiler  içermelidir.  Tüm  Başlık  I  okulları,  tüm  ebeveynlerle  
birlikte  yazılı  bir  politika  geliştirmelidir.  Bu,  BES'in  öğrenci  öğrenimini  desteklemek  için  veli  katılımını  iyileştirme  fırsatlarını  nasıl  
sağlayacağını  açıklayan  bir  plandır.  BES,  öğrenci  başarısını  artırma  ortak  hedefi  için  eşit  bir  ortaklık  kurmak  için  velilerin  katkılarına  
ve  katılımına  değer  verir.  Bu  plan,  BES'in  aile  katılımını  nasıl  destekleyeceğini  ve  ebeveynlerin  öğrencilerin  evde  ve  okulda  
öğrenmesini  teşvik  etmek  için  etkinlikler  ve  etkinlikler  planlamaya  ve  katılmaya  nasıl  yardımcı  olabileceğini  açıklar.  Bu  Politika,  
yerel  kütüphaneden  ve  Catoosa  County  Öğrenim  Merkezinden  dağıtılacak  ve  okul  lobimizde  yer  alacak  kopyalar  sağlanarak  
toplumda  erişilebilir  hale  getirilecektir.

Veli  Katılımı  Koordinatörü  (PIC),  personeli  aile  katkılarının  değeri  ve  önemi  konusunda  eğiterek  öğretmenlere,  öğrenci  hizmetleri  
personeline,  müdürlere  ve  diğer  personele  yardım  ve  bilgi  sağlar.  Koordinatör,  Aile  Kaynak  Merkezini  sürdürmenin  yanı  sıra  ebeveynlerle  
eşit  ortaklar  olarak  iletişim  kurarak  ve  çalışarak  yardım  sağlar.  BES'teki  PIC,  her  veli  toplantısından  sonra  personel  ile  iletişim  kurarak  
onları  endişeleri  ve  başarıları  hakkında  bilgilendirir.  Sistem  PIC'leri,  öğretmenlere,  çocuklarının  eğitiminde  ebeveynlerle  etkileşim  
kurmanın  değeri  ve  faydası  hakkında  sunar.
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Aile  Katılım  Programları  ve  Etkinlikleri

Bu  belgelerin  bir  sonraki  öğretim  yılının  başında  dağıtılabilmesi  için  öğretim  yılı  sonunda  Başlık  I  Veli  Danışma  Kurulu  
tarafından  gözden  geçirilecektir.  Bir  istisna,  okul  yılının  başında  hazırlanmış  olan  kompakttır.  Tüm  bu  belgeler  (çeviriler  dahil)  
okul  web  sitesinde,  Aile  Kaynak  Merkezinde,  dijital  Aile  Kaynak  Merkezinde  mevcuttur  ve  her  veli  toplantısında  dağıtılır.  
Belgeler  gerektiğinde  postalanabilir  ve  dijital  öğrenim  öğrencilerine  postalanabilir.

Battlefield  İlköğretim  Okulu'ndaki  ebeveynler,  Başlık  I  programı  ve  çocuklarının  eğitimine  katılma  haklarının  
açıklandığı  Yıllık  Başlık  I  Toplantısına  davet  edilir.  Yıllık  Toplantının  duyurusu  okul  panosunda,  bültende,  eve  gönderilen  
davetiyelerde,  veli  Facebook  sayfasında  ve  web  sitesinde  yapılır.  Ebeveynleri  tam  olarak  bilgilendirmek  için,  Yıllık  Başlık  I  
Toplantısında  aşağıdaki  broşürler  dağıtılır:  Bir  gündem  (Başlık  I  bütçesi  dahil),  Sistem  ve  Okul  Ebeveyn  ve  Aile  Katılım  
Politikaları,  Gürcistan'da  Testler,  GA  Mükemmellik  Standartları,  Okul  Genelinde  Başlık  1  Bileşenleri  Programı  ve  Çocuğunuzun  
Öğretmen  Üç  Katlısı  ile  Nasıl  İletişim  Kurarsınız.  (Bu  formlar  ve  çeviriler  her  zaman  okul  web  sitesinde  Başlık  I  Sekmesi  
altında  bulunur.)
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BES'teki  ebeveynler,  Güz  ve  Bahar  PAC  toplantılarında  ortaklaşa  bir  aile  katılım  politikası,  sınıfa  özel  sözleşmeler  ve  Başlık  I  
Okul  Geneli  planı  geliştireceklerdir.  Okul  müdürleri,  federal  programlarla  ilgili  tüm  politika  ve  prosedürleri  federal  yönergelere  
uygun  olarak  geliştirir  ve  revize  eder.  Tüm  politikalar  ve  Başlık  I  Bütçe  için  girdi  yıl  boyunca  her  toplantıda  ve  okul  web  
sitesinde  istenir.  Her  okul  yılının  başında  Başlık  I  Okul  Geneli  Planına  ilişkin  özel  ebeveyn  girdisi  istenir.

Battlefield  İlköğretim  Okulu,  güçlü  ebeveyn  katılımı  oluşturan  ve  öğrencilerin  akademik  başarısını  artırmak  için  okul,  
veliler  ve  topluluk  arasında  bir  ortaklığı  destekleyen  etkinliklere  ev  sahipliği  yapacak.  Toplantılar  esnek  zamanlarda  (sabah,  
öğleden  sonra  ve  akşam)  ve  tüm  velilere  katılım  fırsatı  sunmak  için  sanal  olarak  çevrimiçi  yapılacaktır.  Catoosa  Transit  düşük  
maliyetli  ulaşım  sunar  ve  ebeveynlere  her  toplantı  davetinde  bu  hizmet  hakkında  bilgi  verilir.  Toplantılar  sırasında  okul  
çağındaki  çocuk  bakımı  talepleri  mümkün  olduğunca  karşılanacaktır.
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•  Başlık  I  Yıllık  Toplantısı  -  Ağustos

ve  MAP  test  verilerinin  açıklaması)  –  Şubat.

•  Ebeveyn  Oryantasyonu  -  Ağustos  Ortası.

•  Veli  Danışma  Konseyi  Toplantısı—  Mart/Nisan

•  Gönüllü  Oryantasyonu  -  Ağustos  sonu/  Eylül  başı  (mümkünse)

•  Yaklaşan  3.  Sınıf  Öğrencilerinin  Velileri  için  Bilgilendirme  Toplantısı  -  Mayıs

•  Ebeveyn  Danışma  Konseyi—Ekim  sonu/Kasım  başı

•  Giden  5.  Sınıf  Öğrencilerinin  Velileri  için  Geçiş  Toplantısı  -  Mayıs

•  KAZANMA  Gecesi  (Ne  İhtiyacım  Var  -  ebeveynlerin  çocuklarının  okulda  başarılı  olmasına  yardımcı  olacak  bilgiler  -  inceleme

bazı  olaylar  birleştirilebilir.  Ebeveyn  girdisine  bağlı  olarak  ek  olaylar  olabilir.  Aile  üyeleri

ve  MAP  test  verilerinin  açıklaması)  —Kasım.

*

Veli  katılımını  en  üst  düzeye  çıkarmak  için  günün  çeşitli  saatlerinde  ve  çevrimiçi  olarak  çeşitli  konularda  veli  toplantıları  düzenlenmektedir.  

Bildirimler,  davetler,  haber  bültenleri,  yazılı  uyarılar,  telefon  görüşmeleri,  mektuplar,  kayan  yazı,  Facebook  sayfası  vb.  dahil  olmak  üzere  çeşitli  

medya  aracılığıyla  yapılacaktır.  Ulaşım  ve  çeviri  veya  tercüme  ihtiyaçları  gibi  aile  katılımının  önündeki  engellerin  kaldırılması  için  girişimlerde  

bulunulacaktır.  Eğitim  faaliyetleri,  ebeveynlerin  çocuklarıyla  birlikte  çalışarak  başarıyı  artırmalarını  sağlamayı  amaçlamaktadır.  Bu  toplantılara  

katılamayanlar  ile  bu  toplantılardan  elde  edilen  bilgilerin  paylaşılması  için  teknoloji  kullanılacak  ve  sanal  çevrimiçi  toplantılar  sunulacaktır.  Tüm  

toplantı  tutanakları  (çeviriler  dahil)  okul  web  sitesinde  Başlık  I  sekmesi  altında  mevcuttur.  Kullanılan  yöntemler,  web  sitesinde  mevcut  olan  bilgileri,  

sosyal  medyada  paylaşılan  kayıtları  veya  verilerin  nasıl  yorumlanacağını  açıklamak  için  oluşturulan  video  eğitimlerini  içerebilir.

•  STEM  Gecesi-Ocak/Şubat

Planlanan  etkinlikler  hakkında  daha  güncel  bilgiler  için  öğrencileriyle  birlikte  eve  gönderilen  bilgileri  kontrol  edin.

2022-2023  eğitim  öğretim  yılı  etkinlikleri  önceki  yıllardaki  tipik  olaylara  dayanmaktadır—zamanlar  değişebilir

•  Ebeveynler  için  GA  Kilometre  Taşları-Şubat/Mart

5

•  Açık  Toplantı  -  Ağustos

•  KAZANMA  Gecesi  (Ne  İhtiyacım  Var  –  ebeveynlerin  çocuklarının  okulda  başarılı  olmasına  yardımcı  olacak  bilgiler  -  inceleme
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Ebeveyn  ve  Aile  Katılımı  Tanımlandı

Aile  Kaynak  Merkezi

çocuklarının  eğitiminde  ortaklar  ve  uygun  olduğunda  karar  verme  ve  danışma  süreçlerine  dahil  edilirler.

Düzenli  toplantılara  ek  olarak  (bkz.  sayfa  4-5)  ebeveynler  ve  aile  üyelerinin  toplantı  talep  etme  hakları  vardır.  PIC,  istek  ve  önerileri  eylem  
planına  dahil  etmenin  en  iyi  yolu  konusunda  danışacakları  BES  yönetimine  ebeveyn  girdisini  alacaktır.

üyeler,  çocuklarının  okuldaki  eğitimine  aktif  olarak  katılmaya  teşvik  edilir  ·  aile  üyelerinin  tam  olması

·  bu  planda  açıklanan  diğer  faaliyetlerin  yürütülmesi

Kitapları,  çalışma  materyallerini  ve  oyunları  kontrol  etmek  için  okul  saatlerinde  her  gün  mevcut  olan  Aile  Kaynak  Merkezini  (Medya  

Merkezinde  bulunur)  ziyaret  edin.  Broşürler  ve  broşürler  tüm  veli  toplantılarında  ve  Aile  Kaynakları  Merkezinde  hazır  bulunmaktadır.  Web  sitesinde  ve  okulun  Facebook  sayfasında  
dijital  bir  Aile  Kaynak  Merkezi  seçeneği  de  mevcuttur.  Bunlar,  Çocuğunuzun  Öğretmeniyle  Nasıl  İletişim  Kuracağınızı,  Gürcistan'da  
Sınav  Yapmayı,  Okul  Çapında  Programların  Bileşenlerini,  Georgia  Müfredatını  ve  Yıllık  Başlık  I  Toplantı  Gündemini  içerir  ancak  
bunlarla  sınırlı  değildir.

Ebeveyn  katılımının  amacı  aşağıdakileri  sağlamaktır:  

·  ebeveynlerin  ve  aile  üyelerinin,  çocuklarının  öğrenmesine  yardımcı  olmada  bütünleyici  bir  rol  oynamasını  ·  ebeveynlerin  ve  ailenin
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Battlefield  Elementary,  ebeveyn  ve  aile  katılımının,  aile  üyelerinin  öğrencinin  akademik  öğrenimi  ve  diğer  okul  etkinlikleriyle  ilgili  

düzenli,  iki  yönlü  ve  anlamlı  iletişime  katılımı  anlamına  geldiğine  inanır.

çocuklarının  eğitimine  yardımcı  olacak  komiteler

Atölyeler,  ebeveynlere  devlet  müfredatının  çocukları  için  ne  anlama  geldiğine  uygulamalı  bir  bakış  sağlar.
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Ortak  Öğrenci  Başarısı  için  Okul  Planı

ve  ortak  amaç  için  eşit  bir  ortaklık  kurmak  için  ebeveynlerin  katılımı

ve  web  sitesi  bilgileri).  Web  sitesindeki  tüm  bilgiler  bir  düğmeye  tıklanarak  çevrilebilir  (bir

öğrenci  başarısını  artırmak.  Bu  plan,  Battlefield'ın  farklı  yollarını  açıklar.

bu  seçeneği  açıklayan  bilgi  formu  eve  ebeveynlere  gönderilir).

İlköğretim,  ebeveyn  katılımını  destekleyecek  ve  ebeveynlerin  planlama  ve

ebeveyn  girdilerini  ve  yorumlarını  memnuniyetle  karşılar

okulda  ve  evde  öğrencinin  öğrenmesini  teşvik  etmek  için  etkinliklere  ve  etkinliklere  katılın.

gelecek  yıl  için  planı  revize  etmek  için  kullanılır.

Nasıl  geliştirilir?  Battlefield  İlköğretim  Okulu  planı  ile  ilgili  
her  zaman.  Tüm  veli  geri  bildirimleri  plan,  veliler  için  okul  web  
sitemizde  yayınlanmaktadır.  Ayrıca,  ebeveynlerden  ebeveyn  
katılımı  için  fon  kullanmalarını  isteyen  yıllık  bir  anket  dağıtıyoruz.  
Ebeveynler  ayrıca  Aile  Kaynak  Merkezi'nde  istedikleri  zaman  geri  bildirimde  bulunabilirler,

boyunca  geri  bildirimleri  görüntüleyin  ve  gönderin

okul  ofisi  veya  herhangi  bir  ebeveyn  etkinliği  sırasında.  (Örnek  giriş  kartı  için  arka  sayfaya  bakın.)

plan  ve  planla  ilgili  önerileri  için

Kimin  için?  Tüm  aileler,  bu  belgede  açıklanan  fırsatlara  tam  olarak  katılmaya  teşvik  edilir  ve  davet  edilir.
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Bu  ne?  Bu,  Battlefield  Elementary'nin  ebeveyni  geliştirmek  için  nasıl  fırsatlar  sunacağını  açıklayan  bir  plandır.

plan.  Battlefield  Elementary,  sınırlı  İngilizceye  sahip  ebeveynlerin  katılımı  için  tam  fırsat  sağlayacaktır,

öğrencinin  öğrenmesini  desteklemek  için  katılım.  Battlefield  Elementary  katkılara  değer  veriyor

engelli  ebeveynler  ve  göçmen  çocukların  ebeveynleri  (tüm  anketler,  etkinlik  davetleri  için  çeviriler  sağlanmaktadır
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Okul-Aile  Anlaşmaları

Öğrenci  Öğrenimi  için  Hedefler

Sınıfa  özel  özetler,  öğretmenler  ve  ebeveynler  arasındaki  iletişimin  önemini  vurgular.  Ebeveynler,  öğrenciler  ve  öğretmenler,  
her  birinin  eğitim  sürecindeki  rolünü  gösteren  sözleşmeleri  imzalar.  Tipik  olarak,  ebeveynler  açık  evde  girdi  verir.  Öğretmenler,  
velileri  nasıl  bilgilendirecekleri  konusunda  girdi  sağlar.  Öğretmenler,  öğrencilerine  en  iyi  çalışmalarını  gerçekleştirmeleri  için  
vaatlerini  yazmalarında  rehberlik  eder.  Kompaktlar  hazırlanır  ve  ebeveynler  bunları  inceler,  ayarlar  ve  onaylar.
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İlçe  öğrenci  başarı  hedefleri  ilçe  tarafından  tüm  öğrenciler  için  belirlenecektir.  Okul  öğrenci  başarı  hedefleri,  bölge  
hedeflerine,  mevcut  öğrenci  verilerine  ve  öğretmenlerden  ve  velilerden  gelen  girdilere  dayalı  olarak  belirlenecektir.  Bu  yıl  
belirtilen  bölge  hedefleri:  “3-8.  sınıflarda  yeterli  puan  alan  öğrencilerin  (3,4.seviye)  yüzdesini  artırmak  ve  liseden  mezun  olan  
öğrencilerin  yüzdesini  artırmak.”

Battlefield  İlkokulu  ve  ailelerimiz  bir  okul-ebeveyn  anlaşması  geliştirecekler;  bu,  velilerin,  öğretmenlerin  ve  öğrencilerin  
birlikte  geliştireceği  bir  anlaşmadır  ve  tüm  öğrencilerimizin  sınıf  düzeyindeki  standartlara  ulaşmasını  sağlamak  için  velilerin,  
öğretmenlerin  ve  öğrencilerin  nasıl  birlikte  çalışacaklarını  açıklar.

Resmi  sözleşmeler,  BES  Ebeveyn  Danışma  Konseyinin  sonbahar  toplantısında  onaylanır.  Sözleşmeler  daha  sonra  imza  
için  dağıtılır  ve  31  Ekim'e  kadar  iade  edilir.  Sözleşmeler  evde  ve  okulda  veli  veya  öğrenci  konferanslarında  kullanılmalıdır  
(örnek  WIN  gecesi).  Sözleşmeler  şunları  içerir:  Veli  toplantılarına  katılmak,  Okul  etkinliklerini  desteklemek,  Ev  ödevlerine  yardım  
etmek
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İletişim

Aylık  bir  okul  bülteni  velilere  dağıtılır  ve  web  sitesinde  yayınlanır.  Yaklaşan  toplantılar,  okul  takvimi,  değerlendirmeler  vb.  gibi  zamanında  

bilgiler  vurgulanır.  Okul  web  sitesi  takvimi,  yaklaşan  etkinliklerle  aylık  olarak  güncellenir.  Aylık  Title  I  Parent  &  Family  Engagement  haber  
bülteni  ayrıca  yaklaşan  bilgileri  ve  etkinlikleri  içerir.  Okul  çerçevesi,  önemli  tarihler  ve  yaklaşan  tarihler  için  etkili  bir  hatırlatma  görevi  
görür.

Önerilere  yanıt  veriyoruz  -  Ebeveynler  her  bir  ebeveyn  çalıştayını  değerlendirir  ve  aşağıdakiler  için  önerilerde  bulunmaya  teşvik  edilir:

•  Yıllık  okul  incelemesinin  ve  okul  performans  profillerinin  sonuçları.  Bu  bilgileri  velilere  bildirmek  okul  yöneticilerinin  
sorumluluğundadır.  Bu,  gazete,  web  sitesi  ve  durum  mektubu  aracılığıyla  yapılır.

•  Okul  programları  -  Öğretmenler  ve  yöneticiler,  yıl  boyunca  düzenli  toplantılar  ve  diğer  yollarla  (kağıt  davetleri,  web  sitesi,  kayan  
yazı,  Facebook  sayfası)  çocukları  için  mevcut  olan  çeşitli  okul  programlarını  ebeveynlere  hatırlatır.
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tartışmalar.

Ebeveynlere  aşağıdaki  konularda  zamanında  bilgi  verilecektir:

Ebeveynler  katılmalı  —  Ebeveynler  için  önerilerde  bulunma,  diğer  ebeveynlerle  deneyimlerini  paylaşma  ve  çocuklarının  eğitimiyle  

ilgili  kararlara  katılma  fırsatları,  okul  yılı  boyunca  veli  toplantılarında  ve/veya  çalıştaylarında  sunulur.  Ebeveynler  fikirlerini  paylaşmaya  

ve  katılmaya  teşvik  edilir.

BES,  okul  ve  veli  programları,  toplantıları  ve  diğer  etkinliklerle  ilgili  tüm  bilgilerin  velilerin  anlayabileceği  dillerde  yazılmasını  
sağlamaya  çalışır.  Gerektiğinde  tercüme  etmek,  yorumlamak  ve  okunabilirliği  korumak  için  her  türlü  girişimde  bulunulacaktır.  Aylık  
haber  bülteni,  politikalar  ve  sözleşmeler  düzenli  olarak  tercüme  edilir.  Okulun  web  sitesinde  yayınlanan  tüm  bilgiler,  dil  sekmesi  ve  uygun  
dil  seçilerek  çevrilebilir.  Bunu  açıklayan  bir  broşür  tüm  ESOL  öğrencilerine  evlerine  gönderilir.  Tüm  toplantı  tutanaklarının  çevirileri  web  
sitesinde  yayınlanır  ve  her  etkinliğe  çevrilmiş  davetiyeler  eve  gönderilir.

yöneticiler.  Herhangi  bir  tatmin  edici  olmayan  yorum  uygun  şekilde  hareket  edilir.

Etkinlikler.

Bahar  Başlık  I  anketinin  sonuçları,  bahar  Veli  Danışma  Kurulu  ve  BES  Okul  Konseyi  ile  paylaşılır.

Gelişme.  Gerektiğinde,  PIC  ve  okul  ile  istişare  edildikten  sonra  öneriler  üzerinde  derhal  harekete  geçilir.
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uzanmak
Battlefield  Elementary,  topluluk  temelli  kuruluşlar  ve  işletmelerle  birlikte  çalışır  ve  ortaklıklar  kurarak  ebeveynler  ve  
okullarla  çalışma  fırsatlarını  onlarla  paylaşır.

Okullardaki  Topluluklar  (BDT),  Diğer  Dilleri  Konuşanlar  için  İngilizce  (ESOL)  ve  Evsizler  (McKinney-  Vento)
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Okul,  aile  katılım  programlarını  ajanslar  ve  aşağıdakiler  gibi  diğer  programlarla  koordine  eder  ve  bütünleştirir.

Bu  bilgiler,  tüm  etkinlik  tarihlerini  ve  bilgileri  güncel  tutmak  için  güncellenir.  Güncel  bilgiler  ayrıca  aylık  Title  I  Parent  &  
Family  Engagement  haber  bülteninde  yer  almaktadır.  Ayrıca,  okul  velilerinin  Facebook  sayfasında  yaklaşan  etkinlikler,  
programlar  ve  yerel  sosyal  yardım  fırsatları  ve  mevcut  destek  konusunda  ebeveynlere  tavsiyelerde  bulunan  bilgiler  de  yer  
almaktadır.

İş  temsilcileri,  sınıfları  ziyaret  etme  ve  veli  toplantılarına  konuk  konuşmacı  ve  kaynak  kişi  olarak  katılma  gibi  şekillerde  
dahil  olmaya  teşvik  edilir.  Öğrencilere  motivasyon  ve  teşvik  sağlamanın  yanı  sıra  kariyer  ve  iş  bilgileri  de  odak  noktasıdır.

Catoosa  County  Öğrenim  Merkezi,  ebeveynlere  ücretsiz  okuryazarlık,  teknoloji  ve  GED  eğitimi  sunmaktadır.  İlgilenenler,  
ayrıntılar  için  ebeveyn  katılım  koordinatörünü  görmelidir.  Catoosa  County  Collaborative,  ebeveynlere  ebeveynlik  becerileri  
dersleri  sunar.  Bu  ortaklıklardan  alınan  tüm  bilgiler,  okul  web  sitesinde  Başlık  I  sekmesi  altında,  bilgilere  bağlı  olarak  Ebeveyn/
Aile  Katılımı  veya  Ebeveynler  için  Kaynaklar  olarak  yayınlanır.

BES,  ebeveynleri  ve  çocuklarını  başarılı  bir  okul  geçişine  hazırlamaya  yardımcı  olmak  için  erken  çocukluk  programları,  
orta  ve  liseler,  kolej  ve  kariyere  hazır  kaynaklar  veya  kuruluşlar,  ebeveyn  kaynak  merkezleri  veya  diğer  programlarla  
(uygun  olduğu  şekilde)  ortaktır.

vb.
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Eyalet  Standartları  ve  GA  Kilometre  Taşları  Testi

Öğrenci  performans  standartları  –  Sınıf  öğretmenleri  ve  personeli,  eyaletin  içerik  standartlarını,  kıyaslama  testlerini  ve  Georgia  Kilometre  Taşlarını  açıklar.  

Veliler,  karnelerde  ve  sınıf  öğretmenleri  ile  yapılan  görüşmelerde  öğrenci  performans  standartları  hakkında  bilgi  alırlar.  Durum  testinden  önce  bir  ebeveyn  

çalıştayı  sunulacak.

koordinatör.

Okul  müfredatı  –  Battlefield  İlköğretim  Okulu,  okul  gündeminde  bir  öğrenci  el  kitabı  içerir.  Müfredat  için  devlet  standartları,  GA  DOE'nin  web  

sitesinde  araştırılabilir  ve  incelenebilir.  Devlet  standartlarının  anlaşılmasına  yardımcı  olmak  için  atölyeler,  mektuplar,  broşürler  vb.

Sonuçlar.

Sistem  PIC'leri  tarafından  yazılan  eve  götürme  faaliyetleri ,  eyalet  standartlarıyla  ilişkilidir.  Ebeveynler  bunları  BES  aracılığıyla  talep  edebilir

Öğrenci  değerlendirme  sonuçları  –  Okul,  test  bilgilerini  velilere  dağıtmaktan  sorumludur.  Gerektiğinde  bireysel  konferanslar  planlanır;  konferans  talebinde  

bulunmaktan  çekinmeyin.  Devlet  test  sağlar  sağlamaz  ebeveynler  rapor  alır

beraberindeki  broşürler  (aile  kaynakları  merkezinde  de  mevcuttur).

öğretmenler  veya  yöneticiler.

Devlet  ve  yerel  değerlendirmeler ,  yıl  boyunca  her  aile  katılımı  toplantısında  ebeveynlere  açıklanır.

İlerlemeyi  ölçen  değerlendirmeler  –  Öğretmenler  ve  okul  yöneticileri,  veli  toplantılarında  okulun  değerlendirmelerini  ve  öğrenme  düzeylerini  açıklar.  Rapor  

kartları  ve  ilerleme  raporları  ebeveynleri  bilgilendirir.  İki  yönlü  iletişim  istenir  ve  öğretmenlerden  ayrıntılı  açıklamalar  sadece  bir  metin,  telefon  görüşmesi  

veya  not  uzağınızdadır.  Fakülte  ve  personel,  her  ailenin  tercih  ettiği  yollarla  çocuklarının  ilerlemesini  izlerken  ebeveynlere  yardım  sağlar.  Düzenli  aile  

toplantılarında  öğrencinin  gelişimi  tartışılır.

Ebeveynler  için  çocuklarının  gelişimini  takip  etmenin  yolları  ve  akademik  performansın  nasıl  iyileştirilebileceğine  dair  öneriler  devam  edecek.  Ebeveyn  

Portalını  ve  ev  ödevi  web  sitelerini  en  iyi  şekilde  nasıl  kullanacakları  konusunda  ebeveynlere  atölye  çalışmaları/yardım  da  sağlanacaktır.  Tüm  müfredat  

geceleri  öğrenci  başarısına  odaklanır.  Ebeveynlerin  konferans  talep  etmeleri  teşvik  edilir.
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düşünmek!

___

Çocuğunuzun  eğitimini  iyileştirmek  için  neler  yapabileceğimizi  sizden  duymamız  gerekiyor.  Bunu  en  iyi  nasıl  yapabileceğimizi  aşağıdan  kontrol  edin:

___

çocuğunuzun  öğretmenine.

Çocuğumun  öğretmeniyle  bir  görüşme  yapmak  istiyorum.

___

Çocuğumun  bu  yıl  ne  öğrendiği  hakkında  daha  fazla  bilgiye  ihtiyacım  var.

______________________________________________________________

Title  I  parasının  çocuğumun  eğitimi  için  nasıl  harcandığını  bilmek  istiyorum.

Benim  ismim

Başlık  I  parasının  nasıl  harcandığına  ilişkin  aşağıdaki  öneriyi  yapmak  istiyorum.

Telefon

Başka

______________________________________________________________

Bu  kart  ailelerden  girdi  ister.

___

__________________________________________________________________

Her  toplantıda  dağıtılır  ve  Aile  Kaynak  Merkezinde  bulunur.  Bu  kartı  arayın  ve  bize  ne  istediğinizi  anlatmak  için  bir  tanesini  doldurun.

___

E-posta____________________________________________________________________  İade

706-965-2297  veya  ghaynes@catoosa.k12.ga.us

Bu  politika  ve/veya  okul  çapındaki  plan  tatmin  edici  değilse,  lütfen
adresinden  Gina  Haynes  ile  iletişime  geçin.
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